Protocol buitenlessen sport
Na de meivakantie tot de herfstvakantie en zodra het weer het toelaat, sporten de leerlingen
in de dubbele uren buiten op de hockeyvelden van WFHC (Roskam 6 te Zwaag). Deze
velden liggen op nog geen 2 kilometer van school.
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor veilig vervoer van en naar deze sportlocatie.
Mocht het om welke reden dan ook niet mogelijk zijn om daar te sporten dan worden de
leerlingen op de met de klas afgesproken manier op de hoogte gebracht door de docent.
De regels die gelden tijdens de buitenlessen sport:




De leerlingen zetten hun fietsen in de rekken.
De leerlingen wachten op hun eigen docent alvorens de toegangshekken te
passeren.
De leerlingen zijn op tijd aanwezig:

a) Als het de eerste les van de dag is, zijn de leerlingen aanwezig op de geplande
lestijd.
b) Als het de eerste les na een pauze is, zijn de leerlingen 20 minuten na de 1e bel
omgekleed aanwezig (respectievelijk 11.15 u. en 14.00 u.
c) Als je direct na een tussenles sport hebt, ben je 20 minuten na afloop van de vorige
les omgekleed aanwezig.








De leerlingen dragen gepaste kleding in verband met de weersomstandigheden.
Sportschoenen met grote noppen zijn niet aan te raden in verband met het
kunstgras.
Er zijn voldoende kleedruimtes. Het gebruik van de nooduitgang in de kleedruimtes
zonder noodzaak is ten strengste verboden. Eventuele gevolgen van ongeoorloofd
gebruik zijn voor rekening van de leerling.
De leerlingen laten hun waardevolle spullen op school in hun kluis. Mochten er toch
waardevolle spullen zijn meegenomen naar de sportvelden, dan worden die
afgegeven aan de docent.
De sportlessen stoppen ruim op tijd zodat leerlingen op tijd voor de volgende les op
school zijn.
Als leerlingen vroeg op school terug zijn, dan wachten zij in de aula totdat de bel
gaat en het toegestaan is naar boven te lopen naar de volgende les of het kluisje.
Sportschoenen die gebruikt worden tijdens de buitenlessen, moeten zijn
schoongemaakt voordat ze weer in de gymzaal gebruikt kunnen worden.
Wanneer een leerling dusdanig geblesseerd is dat vervoer naar het veld niet
mogelijk is dan kan hij/zij een vervangende opdracht halen bij de docent of de
teamleider.

